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 والً: موضوع املقياس:أ
تنفتح مواهبه، وتتزايد قابليته للتأثر متثل الطفولة مرحلة من أهم املراحل العمرية يف حياة الفرد، ففيها تنمو قدرات الطفل و 

والتعلم والتوجيه والتشكيل، وقد أثبتت كثري من الدراسات خطورة هذه املرحلة وأمهيتها يف بناء اإلنسان وتكوين 

شخصيته وحتديد اجتاهاته يف املستقبل، فما جيده الطفل يف السنوات األوىل من منو يسهم يف تنمية شخصيته وحتديد 

 (1) يع املراحل العمرية التالية بصورة قوية وفعالة.سلوكه يف مج

أن بيئة الطفل األوىل هي بيته الذي ولد فيه، وأسرته اليت ترعرع بني أفرادها الذين تلقوه منذ البداية ابحلب  وال شك

 التكي  والتقبل، أو ابلنبذ واإلمهال، والذين يشكلون أسلوب تعاملهم مع شخصيته املستقبلية، وحيدد مدى جناحه يف

سلوكه،  حتدد مع من حوله، كما أن أجواء أسرته العاطفية، واألخالقية، والثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية هي اليت

ومشاعره، وانفعاالته، ومهاراته التكيفية، واملشكالت النفسية اليت ميكن أن يتعرض هلا، وغري ذلك من خصائص 

 (2) صالحيتها.شخصيته تبعاً لطبيعة هذه األجواء، ومدى 

واألسرة هي القادرة على حتقيق مطالب النمو النفسي واالجتماعي للطفل، فمن خالهلا يتعلم الطفل التفاعل االجتماعي 

مع رفاق السن، وتكوين الصداقات، واالتصال ابآلخرين والتوافق االجتماعي، وتكوين الضمري، واكتساب معايري 

خلاصة ابحلياة، وتكوين اجتاهات سليمة حنو اجلماعات، واملؤسسات واملنظمات األخالق، وتكوين املفاهيم واملدركات ا

حنو  سليم االجتماعية، وتعلم املشاركة يف احلياة اليومية، وممارسة االستقالل الشخصي، ومنو مفهوم الذات، واكتسابه اجتاه

 (3) الذات.

طفية املرتبطة بنموه، واليت من أمهها: حاجة الطفل إىل فكلما كان الوالدان مدركان وواعيان حباجات الطفل السلوكية والعا

الشعور ابألمن، والطمأنينة، واحلاجة إىل التقدير، واحلب، والثقة ابلنفس، واحلاجة إىل االنتماء، وإىل بناء عالقات 

يكفل له  اجتماعية انجحة، واحلاجة إىل العط ، والتعليم، والتوجيه، كلما ساهم ذلك يف استقرار ومنو الطفل بشكل

 (4) مستقبل متزن، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الرتبوية واالجتماعية والنفسية.

( أن عدم قدرة األسرة على توفري املناخ الطبيعي املالئم للتنشئة السليمة، 1993حيث أشارت دراسة علي عبد السالم )

مصادر اإلشباع املادي والعاطفي، ويؤدي إىل اكتساب  وأن خيبة أمل األبناء يف مصدر السلطة الوالدية الذي ميثل فيها

 (5) املختلفة اليت يفتقدوهنا يف أسرهم. إشباعاهتمالسلوك اجلانح، واالنتماء إىل اجلماعات البديلة املنحرفة اليت جيدون فيها 
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اليت تنجم من عدم جية ا( واليت أوضحت نتائجها أن اخلالفات الزو 1994ابإلضافة إىل دراسة الغمري حممد الشواديف )

قدرة الزوجني لتلبية متطلبات األبناء، وضع  احلالة االقتصادية وزايدة عدد األبناء تؤثر أتثريًا سلبيًا على التنشئة 

 (6) االجتماعية السليمة لألبناء.

السلوك  جي له دور كبري يف ظهورا( واليت أشارت إىل أن سوء التوافق الزو 1991كما جاءت دراسة فؤادة حممد هدية )

 (7) العدواين، وضع  مفهوم الذات لألبناء من اجلنسني.

ومن الدراسات السابقة يتضح أن املناخ األسري السليب قد يؤدي إىل منو أبناء قد مييلون إىل االحنراف أو يستعدون له 

 وألي إغواء خارجي.

كنهم أن يصبحوا منحرفني على ( أن من احلقائق اليت هلا داللة أن األطفال مي2006حيث يرى سيجموند فرويد )

 أشكال متعددة حتت أتثري اإلغواء، كما ميكنهم أن ينساقوا إىل مجيع األنواع املمكنة للشذوذ اجلنسي.

ومحاية األطفال من التعرض لإلغواء يقع على عاتق األسرة، فالكثري من األبناء واألمهات يرتكون صغارهم يف رعاية 

د األسرة كاإلخوة، أو من األقارب، أو يرتكون األبناء بدون رقابة مع أشخاص يتعامل أشخاص آخرين قد يكونوا من أفرا

معهم الطفل بشكل يومي كاملعلمني، أو أبناء اجلريان، أو اخلدم، وغريهم ممن حتتم على الطفل التعامل معهم يف بيئته 

يرتتب عليه تعرض األطفال للغواية من والتواجد معهم ألوقات طويلة، ولكن إذا كان الرتك بدون رقابة ومالحظة فقد 

فخطر تعرض األطفال لإلغواء من  -قبل هؤالء األشخاص، مما قد يعرضهم للوقوع يف شراك االحنرافات اجلنسية أبنواعها

أشخاص راشدين ال يقتصر فقط على الغرابء بل وقد يقع من أقرب األفراد املتواجدين يف بيئة الطفل، فهناك العديد من 

اليت تعرض فيها األطفال لإلغواء من األخوة، أو األقارب، أو املعلمني، أو اجلريان أو أصدقاء الوالدين، وأصدقاء احلاالت 

األخوة، وغريهم من األشخاص املتواجدين يف بيئة الطفل احمليطة، لذا جيب على الوالدين مالحظة سلوك الطفل بشكل 

 (1) يف بيئة الطفل، وعدم ترك األطفال دون رقابة أو مالحظة. مستمر، وكذلك مالحظة سلوكيات األشخاص املتواجدين

وقد أشارت العديد من الدراسات إىل أتثري األسرة على االحنراف اجلنسي لألبناء، حيث أشارت دراسة ستاكي وجوديث 

Stacy&  Judith (1991 )املبكرة مع  عالقات الرجال ذوي اجلنسية املثلية كانت أقل إجيابية يف املراحل العمرية أن

 (9) األمهات.
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( إىل أن هناك جمموعة أسباب تؤدي ملشكلة التحرش اللفظي منها ما هو 2010كما توصلت دراسة حنان حسني )

 (10) مرتبط ابألسرة مثل عدم الرقابة من األسرة على أبنائها، وعدم االهتمام بغرس القيم الدينية يف نفوس األبناء.

(، إىل أن أول العوامل املؤدية النتشار الفساد األخالقي، واألسري: ما 2013يزر )كما أشارت دراسة هند عقيل امل

نشاهده يف بعض األسر من تنشئة خاطئة تبدأ منذ الصغر، حيث تلعب دوراً كبرياً يف عدم تقبل الطفل هلويته الذكورية أو 

أبنائهم الذكور، أو السماح هلم ابللعب  األنثوية يف املستقبل، ومن مناذج هذه التصرفات قيام بعض األهل إبطالة شعر

معهم يف ألعاهبم  وكذلك تسمية البنات أبمساء الذكور ، والسماح هلن ابللعبأبلعاب بنات  والباسهم لباس البنات ، 

اخلاصة اليت تتسم ابلعن  أحياانً، إضافة إىل ذلك فإن تعرض األطفال يف صغرهم إىل التحرش اجلنسي من قبل أحد أفراد 

 (11) ئلة، أو من املقربني أو املكلفني حبمايتهم، له دور كبري يف التحول إىل الشذوذ واالحنراف اجلنسي.العا

ويتضح من الدراسات السابقة أن أساليب التنشئة األسرية السلبية من العوامل الرئيسية اليت قد تؤدي إىل احنراف األطفال 

ة وعي األمهات واآلابء خبطورة سوء رعاية األطفال، وضرورة العمل على جنسياً؛ مما اسرتعى انتباه الدارسني لضرورة زايد

( واليت حبثت 2007) Han & Chen, Dunneمحايتهم من أخطار االحنراف اجلنسي، ومنها دراسة شني دان وهان

أن أكثر يف مدي معرفة األسر ألساليب االتصال مع األبناء عن موضوع اإلساءة والتحرش اجلنسي، وقد أظهرت النتائج 

من األسر اليت طبقت عليها الدراسة قد انقشوا أطفاهلم حول األشخاص الغرابء، واخلطر املتوقع منهم، وأن  % 91من 

 (12) فقط حتدثوا بشكل واضح مع أطفاهلم حول التحرش واإلساءة اجلنسية وكيفية التصرف حياهلا. % 60

أبي  ا( أن بعض األسر مل تناقش أطفاهل2010) College & Deblingerكما أكدت دراسة ديبلنجر وكولوج 

معلومات عن اإلساءة والتحرش اجلنسي، وكان تربيرهم لعدم مناقشتهم أن األطفال ما زلوا صغارًا للحديث معهم عن 

تلك املواضيع، وأن بعضهم ال يعرف كي  يشرحون ألبنائهم هذه املوضوعات، كما أظهرت نتائج الدراسة أنه مل يكن 

بني عمر الوالدين ومستواهم التعليمي وبني جهودهم التعليمية ألطفاهلم جتاه موضوع التحرش واإلساءة هناك عالقة 

 (13) اجلنسية.

( إىل أن هناك حاجة ماسة لوضع برامج توعية 2011) Karpetis, Georgeتس جورجكما هدفت دراسة كارب

 (14) ودة.لآلابء واألمهات حىت ميكنهم التعامل مع األطفال ابلطريقة املنش



 جملة اخلدمة االجتماعية

61 

 ( إىل اخنفاض وعي أمهات أطفال املرحلة االبتدائية2012كما أشارت دراسة الان بنت حسن بن سعد بن سعيد )

 (15) محاية أطفاهلن من التحرش واإلساءة اجلنسية. ابليات

مع األطفال اج اآلابء إىل الربامج املختلفة والتوعية املستمرة بكيفية التعامل تيوقد أوضحت الدراسات السابقة اح

 حلمايتهم من أخطار االحنرافات اجلنسية أبنواعها.

وآخرون وقد أشارت العديد من الدراسات إىل اآلاثر السلبية لالحنرافات اجلنسية بشكل عام، ومنها دراسة ثيوساندفورد 

Other& Theo Sandford (2001واليت أسفرت عن أن الرجال الذين كانت لديهم أنشطة جنسية مثلية أك ) ثر

عرضة لالضطراابت النفسية والقلق، واضطراابت املزاج، وأن النساء أيضًا أكثر عرضة لتعاطي املخدرات عن النساء 

 (16) الغريايت.

( إىل أن العالقة بني التحرش اجلنسي للفتاة وحدوث بعض 2001) Roni Stillerكما أشارت دراسة روين ستيلر 

كذلك متغريات نفسية مثل اإلحساس ابخلجل والعار الشديد من االعرتاض املتغريات الفسيولوجية مثل سوء اهلضم، و 

 (17) الصامت واالنكفاء على الذات.

( أن ذوي اجلنسية املثلية لديهم اضطراابت يف الطعام، 2002) Christopher & Pamelaوأوضح كريستوفر ابميال 

 (11) بعدم الراحة جتاه توجهاهتم اجلنسية. وحققوا أعلى درجات على قائمة إشارات االكتئاب، كما أهنم يشعرون

( إىل وجود العديد من الصعوابت يواجهها الطالب نتيجة 2003) Finernl, Bermanوأشار فينزال بريمجان 

جودة العمل  التحرش اجلنسي ومنها التغيب من املدرسة، وسوء التحصيل الدراسي، وفقدان األصدقاء، وضع  

 (19) األخرى. املدرسي، وغريها من املشكالت

( أن ذوي اجلنسية املثلية يعانون من 2003) Michael King & Otherوكذلك أكدت دراسة ميتشال وآخرون 

 (20) ارتفاع مستوايت الضغط النفسي عن الغرييني.

( إىل اآلاثر الصحية النامجة عن العن  2003)  Geoble S. Elizabethكما أضافت دراسة جيوبل إليزابيث

املراهقني، ومنها عدم النوم، وفقدان تقدير الذات، واالكتئاب، وغريها من اآلاثر السلبية واالجتماعية اجلنسي لدى 

 (21) السيئة.
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( على اآلاثر النفسية الناجتة عن التحرش اجلنسي مثل املعتقدات 2007) Juliette Sttlesوكما أكدت جوليت ستيلز 

 (22) ع  الثقة ابلنفس، والشعور ابلعجز والضغط النفسي.السلبية عن النفس، وضع  املعتقدات الشخصية، وض

( واليت أوضحت العالقة بني 2011) Anthony Augelli & Othersويتفق ذلك مع دراسة أنتوين وآخرون 

 (23) األفكار وامليول االنتحارية، وطبيعة التوجه اجلنسي لدى املراهقني املثليني ومزدوجي امليول اجلنسية.

السابق للدراسات السابقة اتضح للباحثة أن هناك العديد من املخاطر اليت تنجم عن االحنرافات  ومن خالل العرض

اجلنسية أبنواعها من آاثر صحية جسمية، وآاثر نفسية، وآاثر اجتماعية، وكذلك آاثر عقلية، مما دعا إىل ضرورة توعية 

الدالة على وقوع األبناء يف االحنراف اجلنسي، والذي األسر متمثلة يف اآلابء واألمهات إىل وجود العديد من املؤشرات 

يعد من الضرورة على األسرة مراقبة أبنائها ابستمرار الكتشافه، والعمل على مساعدة األبناء على التخلص من 

 ميكن السلوكيات السلبية، واليت تؤثر على مستقبلهم أتثرياً ابلغاً، وذلك ابلتعاون مع األخصائي االجتماعي ابملدرسة حىت

 التعامل مع املشكلة قبل تفاقمها.

وقد أكدت العديد من الدراسات الدور الفاعل للمدرسة يف احلد من أضرار املشكالت اجلنسية لألطفال، حيث أكدت 

( أمهية دور املدرسة يف إدراك كيفية التحكم يف العن  اجلنسي بني 2005) Martin Jenniferدراسة مارتني جينيفر 

 (24) البعض واحلد منه مع التأكيد على أمهية اجلانب الوقائي. الطالب وبعضهم

( إىل ضرورة تفعيل دور األخصائي االجتماعي مع 2011) Karpetis, Georgeكما أشارت دراسة كاربت جورج 

 (25) املنظمات املعنية ابألطفال وتنشئتهم بعيداً عن العن  بكل أنواعه.

األسرة واألخصائي االجتماعي ابملدرسة حىت ميكن حتقيق نتائج أكثر إجيابية  كما أنه من الضروري أن حيدث تعاون بني

 لصاحل األبناء يف التعامل مع املشكالت اجلنسية.

( أن هناك العديد من املعوقات اليت تواجه األخصائي 2010ويف ذلك الصدد أكدت دراسة أماين سعيد فوزي )

ب، ومنها عدم تفهم األسرة، كما دعا إىل ضرورة توافر كافة اجلهود االجتماعي يف تعامله مع املشكالت اجلنسية للطال

 (26) لالرتقاء ابألداء املهين لألخصائي االجتماعي وزايدة تفاعله مع األسرة ملواجهة هذه املعوقات.
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ماعية مع مما سبق يتضح أمهية توفر الوعي لدى اآلابء واألمهات بضرورة استخدام األساليب املناسبة يف التنشئة االجت

األطفال ومالحظتهم، فانعدام الوعي أو ضعفه قد يساهم يف غياب التحصني املعريف الالزم للطفل ملعرفة كي  يواجه 

 مشكالته، وحيد من أتثريها السليب عليه.

ات وابلتايل وجب على اآلابء مالحظة سلوك أبنائهم ابألسرة، ومراقبة أي تغريات تطرأ عليهم، فهناك العديد من املؤشر 

اليت جيب أن تسرتعي انتباه اآلابء واليت تدل بدرجة ما على االحنراف اجلنسي لألبناء، وضرورة العمل على احلد من أتثريه 

 السليب والقضاء عليه سريعاً.

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف حتديد جمموعة املؤشرات اليت قد تظهر على األبناء يف األسرة، واليت 

ن يالحظها اآلابء، واليت قد تشري إىل درجة من درجات االحنراف اجلنسي لألبناء، والعمل على التعاون مع جيب أ

 ه املشكالت.ذاألخصائي االجتماعي للحد من ه

وملا كانت مهنة اخلدمة االجتماعية بصفة عامة وطريقة خدمة الفرد بصفة خاصة أقرب إىل التعامل مع الواقع اإلمربيقي، 

 ام القياس العلمي يف البحوث اخلاصة ابخلدمة االجتماعية من األمور الضرورية. فإن استخد

 فاستناداً على ما سبق فقد حتدد موضوع القياس يف:

مقياس مؤشرات االحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة، وميكن أن يستفيد به املتخصصون يف اخلدمة االجتماعية  بناء حماولة

د بصفة خاصة، واملهتمني بظاهرة االحنراف اجلنسي لألطفال، ومن مث إجراء التدخالت بصفة عامة، وطريقة خدمة الفر 

 املهنية معهم ملواجهة تلك املشكلة.

 ثانيًا: أهمية املقياس:
 ميكن حتديد أمهية هذا املقياس فيما يلي:

ية ينبغي دراستها يعد االهتمام بدراسة قضية االحنراف اجلنسي للطفل من القضااي اهلامة يف جمتمعنا، وهي قض -1

 وحتديد مؤشراهتا اليت تظهر يف األسرة ملساعدهتا على توجيه أبنائها ورعايتهم.

قد أاثر انتباه الباحثة ما ملسته من تزايد حاالت االحنراف اجلنسي للطفل مبختل  أنواعه من حترش جنسي، وجنسية  -2

مستوايهتا حكومية، أو خاصة مما يتطلب من  مثلية، وغريها وخاصة بني الطالب يف املدارس املختلفة على اختالف

 املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية، وخاصة خدمة الفرد املبادرة يف فهم أسباب الظاهرة ومؤشراهتا وطرق مواجهتها.
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يساهم هذا املقياس يف مساعدة األخصائي االجتماعي املدرسي يف حتديد مؤشرات يتفق على وجودها مع الطفل  -3

وأن من أكثر املعوقات اليت تعوق عمل األخصائي االجتماعي يف جمال االحنراف اجلنسي للطفل مع األسرة، خاصة 

هي ضع  اهتمام األسرة، ولكن عند تفاعلها ومساندهتا لألخصائي االجتماعي يسهل وضع التدابري الوقائية 

 والعالجية املشرتكة ما بني األخصائي وأسرة الطفل.

ه من املقاييس العلمية واألدوات األخرى يف تدعيم مكانة املهنة يف اجملتمع، حيث يساهم بناء هذا املقياس مع غري  -4

يساهم تطبيق هذا املقياس بواسطة األخصائيني االجتماعيني يف حتديد جوانب هذه املشكلة )االحنراف اجلنسي 

ملشكالت الكربى للطفل( كإحدى املشكالت اليت بدأت تنتشر يف اجملتمع، حيث أن تبين مثل هذه القضااي أو ا

 يدعم مكانة املهنة يف اجملتمع.

يساعد هذا املقياس األسرة وهي اجلماعة األولية اليت ينمو فيها اإلنسان وتتكامل شخصيته إذا ما أتيحت له فرص  -5

التنشئة السليمة، وابلتايل فإنه إذا صلحت األسرة فإهنا تعطي للمجتمع أعضاء صاحلني يشاركون يف بنائه وتنميته، 

ك من خالل زايدة وعي األسرة بضرورة مراقبة أطفاهلم ورصد السلوكيات غري الصحيحة، والعمل على وذل

 مساعدهتم يف التخلص منها أبساليب تربوية صاحلة.

يساهم هذا املقياس عند استخدامه يف حتديد مؤشرات االحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة، وذلك بعد اختبار صدقه  -6

هذه املؤشرات )استهدافية( مبعين أنه ميكن تناوهلا ابلعالج يف دراسات مستقبلية بعد  وثباته، وابلتايل تصبح

 حتديدها.

يساهم هذا املقياس فيما بدأت تتجه إليه الدراسات االجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة من الرتكيز  -7

 (27) هجي.نمن الضبط املعلى الطابع الكمي والكيفي، مما يساهم يف دقة هذه الدراسات واقرتاهبا 
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 ثالثًا: أهداف املقياس: يسعى املقياس إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 اهلدف الرئيسي:

 حتديد مؤشرات االحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة.

 ويتفرع منه جمموعة من األهداف الفرعية التالية:

 ة.حتديد املؤشرات اجلسدية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسر  -1

 حتديد املؤشرات النفسية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة. -2

 حتديد املؤشرات املعرفية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة. -3

 حتديد املؤشرات السلوكية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة. -4

 للمقياس: واإلجرائيةالنظرية  رابعا: املفاهيم

 :Indicators املؤشرات [ مفهوم6]
 (21) "ظاهرة ميكن مالحظتها وقياسها، وتستخدم للتدليل على وجود ظاهرة أخرى ال ميكن قياسها مباشرة". هواملؤشر 

كما أن املؤشر هو الذي يشري أو يوضح أو يدل، وهو أيضًا يعكس بشكل مباشر أو غري مباشر املقادير غري القابلة 

املباشرة، ومن املؤشرات ما يعكس الواقع القائم، ومنها ما يعرب عن اجتاهات عامة، واملؤشرات  للقياس املباشر أو املالحظة

 (29) بياانت كمية منظمة يف إطار متكامل هلا داللتها الكيفية". أيضاً"

ك "جمموعة من الدالالت اليت تظهر عند حدوث شيء أو عند وجوده كاألثر الذي يدل على املسري، وهنا واملؤشرات هي

 (30) ل اآلاثر واملعايري".ثمفاهيم تدور يف فلك واحد مع املؤشرات م

 ومن خصائص املؤشرات:

قياس اهلدف املطلوب، ويذكر املختصون يف التخطيط أمورًا من املهم  فعال تبين املؤشرات وفق إطار منطقي حيقق -1

 يم.للتعم القابلية-االرتباط-احلساسية-للقياستوفرها يف املؤشر هي: القابلية 

املؤشر يف ذاته حمايد ويعرف أبنه عبارة عن "بياانت كمية أو كيفية عن جانب أو أكثر من جوانب احلياة  -2

 االجتماعية ميكنها أن تدل بسبب طبيعتها على واقع هذا اجملتمع".
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كارثية فاملؤشرات هي األدوات اليت تشكل فهمنا ورؤيتنا لعاملنا، وما يرتتب على ذلك من فعل أو أفعال قد تكون  

النتائج، واستمرار التهاون يف دراسة املؤشرات يؤدي إىل تكوين مشكالت زائفة تستنزف املال والوقت يف حماربة طواحني 

 (31)اهلواء، وتنتج أفراد يسهل توجيههم خاصة إذا ما نزع املؤشر من سياقه. 

 ويقصد ابملؤشرات يف هذه الدراسة:

ف اجلنسي للطفل واليت ميكن مالحظتها من خالل األبوين يف األسرة، واليت يبدأ هي جمموعة الدالالت املرتبطة ابالحنرا

بعدها التعاون املثمر بني األخصائي االجتماعي ابملدرسة وبني األسرة يف احلد من تطور السلوك االحنرايف للطفل، وتظهر 

 هذه الدالالت يف:

 دالالت جسدية ترتبط ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة. -1

 الت نفسية ترتبط ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة.دال -2

 دالالت معرفية ترتبط ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة. -3

 دالالت سلوكية ترتبط ابالحنراف اجلنسي للطفل يف األسرة. -4

 :Sexual deviation [ مفهوم االحنراف اجلنسي0]
صواب، على ذلك ميكن وص  أي سلوك تنطبق عليه هذه "الضالل والفساد واملروق، والبعد عن ال :بقصد ابالحنراف

 (32. )األوصاف أبنه منحرف، وهكذا ينظر إىل اجملرمني واملهربني والزانني والشواذ جنسياً"

 (33) "التطرف سلباً أو إجياابً عن السواء واملتعارف عليه". واالحنراف معناه

آخر، ويف نفس اجملتمع مع تغري الفرتة الزمنية، وخيتل  ذلك  وما يعد احنرافًا يف جمتمع ما قد ال يعد كذلك يف جمتمع

 ابختالف اإلطار القيمي الثقايف البيئي للمجمع.

االحنرافات النفسية والسلوكية شهرة وذيوعًا وقصداً... حىت أهنا أول ما يقفز يف الذهن  أبرز ولعل االحنرافات اجلنسية هي

  أيضاً... عندما نذكر كلمة منحرف.لدى كثري من العامة واملثقفني بل واملخصصني

"بعد عن املألوف، وممارسة غري سوية وتطرف يف األداء غري أخالقي، واستحالل احلرام،  :ويعرف االحنراف اجلنسي أبنه

 (34) وحترمي احلالل، وأداء منقوص، وإشباع مغلق، وحتقيق لغاية غري شرعية".
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كال املمارسات اجلنسية اليت ال تستهدف اإلشباع اجلنسي :" أي شكل من أشكما يعرف االحنراف اجلنسي أبنه

 (35) السوي عن طريق االتصال الطبيعي، واملشروع اجتماعياً بني الذكر واألنثى".

 :(21) أسباب االحنراف اجلنسي

 يرجع للعديد من األسباب أمهها:

، اضطراب اجلهاز التناسلي، : املرتبطة ابالضطراابت الفسيولوجية مثل خلل اجلهاز العصيباألسباب احليوية -6

 اختالل إفراز الغدد، بكور أو أتخر البلوغ، العقم.

: املرتبطة ابلصراع بني الدوافع والغرائز وبني املعايري االجتماعية، والقيم األخالقية، وضع  األسباب النفسية -0

 اإلرادة، والنكوص االنفعايل.

جتماعية، رفاق السوء، افتقاد القدوة وغياب النموذج : املرتبطة ابضطراب عملية التنشئة االاألسباب البيئية -2

الصاحل، وفرة املثريات البيئية اجلنسية، كثرة احملرمات، زايدة الكبت االجتماعي، املشكالت األسرية مثل )االنفصال 

 والطالق والرتمل(.

غياب الدور الديين، أو ويرتبط ذلك بنقص الرتبية الدينية، وخمالفة اجملتمع لشرع هللا، و  ضعف الوازع الديين: -2

 افتقاده، أو تشوهه يف كثري من مؤسسات اجملتمع اإلعالمية، والعلمية، والعقلية، والتضامن االجتماعي، وغريها.

بعض اجملتمعات يرحبون إبشباع الغرائز اجلنسية دون أي ضوابط أو حمددات  الحنراف:لضعف استهجان اجملتمع  -2

 اللقطاء.مما يؤدي النتشار الرذيلة، وانتشار 

 :وهناك العديد من أشكال االحنراف اجلنسي اليت تناولتها الدراسات والكتاابت املختلفة ومنها

اجلنسية املثلية، الزىن والبغاء، االحنراف اجلنسي الذايت، عشق الذات )النرجسية(، السادية، املاسوكية، البغاء، التحرش 

ت مع جثث املوتى، االتصال ابحملارم وغريها من أشكال االحنراف ولية، احليوانية، العالقاهاجلنسي، الغلمانية، الك

 اجلنسي.

 :(21) طرق العالج والوقاية من حاالت االحنراف اجلنسي

 من الضروري للوقاية من هذا االحنراف مراعاة ما يلي: -أ

 االعتدال يف تنشئة األبناء اجتماعياً. -1
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 رحلة املراهقة.جعل األبناء يف رعاية كاملة من جانب األسرة خاصة يف م -2

 عدم السماح لألبناء مبصادقة رفاق السوء. -3

 تنمية الوازع الديين لدى األبناء بشأن احملافظة على ذاهتم. -4

 هتذيب دوافع الفرد وغرائزه ابلعلم والثقافة. -5

 البعد عن مثريات الغرائز املختلفة الفيلمية واإلعالمية بشكل عام. -6

 "ال ضرر وال ضرار" يف كل أمور احلياة. تهتدريب أفراد اجملتمع على أن اإلسالم قاعد -7

أما عن طرق العالج فمنها العالج النفسي التحليلي، والسلوكي، واملعريف، واألسري، والعالج ابلعقاقري، والعالج  -ب

 الديين، والعالج االجتماعي البيئي، وغريها من أنواع العالجات الفعالة.

ف املؤشرات األولية لالحنراف اجلنسي للطفل واليت تستدعي ضرورة وقد وضعت الباحثة على عاتق األسرة ضرورة اكتشا

 مراقبة الطفل وحسن توجيهه، وذلك الختاذ الطرق العالجية املناسبة له مع األخصائي االجتماعي ابملدرسة.

 وتقصد الباحثة ابالحنراف اجلنسي للطفل يف هذه الدراسة:

ا الطفل نفسه أو تصدر معه ممن حوله من داخل أو خارج أفراد هي كافة السلوكيات اجلنسية املتعددة واليت يصدره

األسرة، واليت ترتك آاثر سلبية على حياة الطفل، واليت ميكن مالحظة املؤشرات الدالة عليها سواء من الناحية اجلسمية 

 ميكن مالحظتها من خالل للطفل أو الناحية النفسية أو الناحية املعرفية أو الناحية السلوكية يف ممارساته اليومية، واليت

 أسرة الطفل كدالئل على وجود السلوك االحنرايف اجلنسي للطفل.

 :Child [ مفهوم الطفل2]
 "املولود حىت البلوغ"، ويطلق على ذلك معنيني: الطفل يف اللغة أبنه ويعرف

 : ويشمل األفراد يف سن الوالدة حىت النضوج اجلنسي.املعين العام -1

 (31) على األعمار فوق سن املهد حىت املراهقة.: ويطلق املعين اخلاص -2

"تلك الفرتة املبكرة من احلياة اإلنسانية اليت يعتمد  وميكن أن حندد مفهوم الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع أبهنا:

 تتشكل خالهلا حياة فيها الفرد على والديه اعتماداً كلياً فيما حيفظ حياته، ففيها يتعلم ويتمرن للفرتة اليت تليها، وهي اليت

 (39) اإلنسان ككائن اجتماعي".
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إىل اجلنني يف بطن أمه،  والدته، وإمنا متتد هذه الرعاية أما علماء النفس فهم حييطون الطفل برعايتهم ليس فحسب منذ

تل  مظاهره وعلى ذلك فإن طور الطفولة عند علماء النفس يبدأ ابملرحلة اجلنينية، ينتهي ببداية البلوغ اجلنسي الذي خت

 (40) يف الذكر عنه يف األنثى.

 ويقصد ابلطفل يف هذه الدراسة:

هو طفل املرحلة االبتدائية الذي يقع عمره يف الفئة ما بني مرحلة الطفولة الوسطي ومرحلة الطفولة املتأخرة، أي من سن 

 السادسة وحىت هناية سن الثانية عشرة تقريباً ويعرف إجرائياً ابآليت:

 ن الذكور واإلانث.األطفال م -1

 يف املرحلة االبتدائية من التعليم. -2

 ( سنة.12-6يفع سنهم من ) -3

 يقيمون مع أسرهم مبنازهلم. -4

 يظهر عليهم بعض دالئل ومؤشرات السلوك االحنرايف اجلنسي من مؤشرات جسمية ونفسية ومعرفية وسلوكية. -5

 خامسًا: خطوات بناء وإعداد املقياس:
 س متبعة اخلطوات التالية:قامت الباحثة ببناء املقيا

 املرحلة األوىل:

 مؤشرات االحنراف  حتديد موضوع املقياس، والتأكد من قابليته للقياس، وحتديد اهلدف منه حيث التعرف على"

 اجلنسي للطفل يف األسرة".

 املرحلة الثانية:

 مجع وصياغة عبارات املقياس حيث قامت الباحثة ابآليت: -

 رتبطة ابالحنراف اجلنسي بشكل عام واالحنراف اجلنسي لدى األطفال بشكل خاص.حتليل الكتاابت النظرية امل 

  حتليل حمتوي بعض الدراسات السابقة والبحوث املرتبطة مبوضوعات مماثلة ملوضوع املقياس هبدف التعرف على

 قياس املوضوع العام.املؤشرات الرئيسية اليت ميكن االعتماد عليها يف بناء املقياس حبيث يؤدي قياسها تباعاً إىل 

 على جمموعة من املقاييس واالستبياانت اخلاصة مبوضوعات مماثلة ومرتبطة ابلدراسة احلالية واليت من بينها: االطالع 
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 (.1992مقياس الدور اجلنسي )إعداد/ عادل عبد هللا حممد،  -1

 لجنسية املثلية )إعداد/ حسام الدين حممود عزب(.لاستمارة تشخيص  -2

حالة عن التنشئة األسرية وعالقتها ابجلنسية املثلية لدى املراهقني )إعداد/ حممد فوزي عبد اجمليد،  استمارة دراسة -3

2013.) 

 (.2013مقياس التحرش النفسي )إعداد/ مايسة مجال أمحد فرغلي،  -4

واإلساءة اجلنسية مقياس مدى وعي أمهات أطفال املرحلة االبتدائية أبعراض وآليات محاية أطفاهلن من التحرش  -5

 (.2012)إعداد/ الان بنت حسني بن سعد بن سعيد، 

استمارة استبيان خاصة ابلفتيات اجلامعيات لدراسة أسباب وآاثر التعرض للتحرش اجلنسي )إعداد/ عطيات أمحد  -6

 (.2013إبراهيم، 

كما مت إجراء -دائيةمت إجراء مقابالت مهنية مع األخصائيني االجتماعيني ابلعديد من مدارس املرحلة االبت -

املقابالت مع بعض اخلرباء يف جمال إعداد املقاييس، واملهتمني مبوضوع القياس من أساتذة علم النفس العام، 

 واإلكلينيكي، وأساتذة اخلدمة االجتماعية للتعرف على وجهات نظرهم يف موضوع الدراسة.

والفرعية للمقياس، واملؤشرات اليت يتضمنها كل بعد  ومن خالل الرجوع للمصادر السابقة مت حتديد األبعاد الرئيسية -

من هذه األبعاد، وذلك يف ضوء املفهوم اإلجرائي لالحنراف اجلنسي لدى الطفل يف هذه الدراسة، واليت ميكن 

 :االيتحتديدها يف 

 (.13-1: املؤشرات اجلسدية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل، ويتضمن العبارات من )أوالً  -

 (.29-14تضمن العبارات من )ياملرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل و  النفسيةاملؤشرات  :اثنياً  -

 (.42-30: املؤشرات املعرفية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل وتتضمن العبارات من )اثلثاً  -

 (.74-43: املؤشرات السلوكية لالحنراف اجلنسي للطفل ويتضمن العبارات م )رابعاً  -

 :بصياغة عبارات املقياس يف ضوء االعتبارات التالية ولقد قامت الباحثة

 ارتباط العبارة ابلبعد الذي مت قياسه. -أ

 خلوها من األلفاظ املركبة أو املزدوجة. -ب
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 واضحة سهلة الفهم.-ج

 وضع عبارات قصرية نسبياً.-د

 املرحلة الثالثة: التحقق من صدق املقياس:

 صدق احملتوي: (6

احملتوي من خالل مراجعة وحتليل العديد من البحوث والدراسات السابقة،  حيث قامت الباحثة ابلتحقق من صدق

وكذلك الكتاابت النظرية اليت تناولت مفهوم االحنراف اجلنسي أبنواعه املختلفة، ومؤشراته، ومظاهره، وآاثره اجلسدية، 

يت وضعت لقياس أنواع االحنراف والنفسية، والسلوكية، واملعرفية، وكذلك مراجعة العديد من املقاييس واالستبياانت ال

 اجلنسي املختلفة.

 الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: (0

( من السادة احملكمني من أساتذة اخلدمة 10حيث قامت الباحثة بعرض املقياس يف صورته املبدئية على عدد )

قياس وإلبداء رأيهم يف االجتماعية، وأساتذة علم النفس العام والشواذ وذلك بغرض التعرف على مدى صدق عبارات امل

 عبارات املقياس من حيث:

 سالمة صياغة العبارات. -أ

 ارتباط كل عبارة ابلبعد املراد قياسية. -ب

 اتفاق العبارات مع موضوع الدراسة. -ج

 إضافة ما يراه السادة احملكمني من عبارات وتعديالت.  -د

 ة االستجاابت التالية )نعم، أحياانً، ال(.مدى مناسبة االستجاابت املقرتحة للمقياس، حيث استخدمت الباحث -ه
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 (6جدول رقم )

 يوضح نسب اتفاق احملكمني على عبارات املقياس

 نسبة االتفاق م نسبة االتفاق م نفاقنسبة اإل م
1 90 % 26 100 % 51 100 % 
2 10 % 27 10 % 52 100 % 
3 100 % 21 90 % 53 10 % 
4 100 % 30 90 % 55 10 % 
5 100 % 30 90 % 55 10 % 
6 10 % 31 10 % 56 90 % 
7 10 % 32 100 % 57 10 % 
1 90 % 33 100 % 51 100 % 
9 100 % 34 100 % 59 100 % 
10 100 % 35 100 % 60 90 % 
11 10 % 36 100 % 61 90 % 
12 90 % 37 90 % 62 10 % 
13 90 % 31 90 % 63 100 % 
14 100 % 39 10 % 64 100 % 
15 10 % 40 90 % 65 100 % 
16 10 % 41 10 % 66 100 % 
17 90 % 42 100 % 67 90 % 
11 90 % 43 10 % 61 100 % 
19 90 % 44 10 % 69 90 % 
20 90 % 45 90 % 70 10 % 
21 100 % 46 100 % 71 100 % 
22 90 % 47 100 % 72 10 % 
23 100 % 41 100 % 73 10 % 
24 100 % 49 100 % 74 100 % 
25 100 % 50 90 %   
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العبارات غري املرتبطة  بعض ويف ضوء املالحظات اليت وردت من السادة احملكمني مت إعادة صياغة بعض العبارات واستبعاد

آراء احملكمني يف  يف ضوء ( كحد أدين لالتفاق وحتدد عدد عبارات املقياس% 10واليت مل يتم االتفاق عليها بنسبة )

( عبارة، والبعد الثالث 16( عبارة، والبعد الثاين )13عاد املقياس حيث تضمن البعد األول )( عبارة موزعة على أب74)

 ( عبارة.32( عبارة، والبعد الرابع )13)

 الصدق التمايزي: (2

 T. Test in"ت"  حيث يتسم االختبار الصادق بزايدة قدرته على التمييز بني أفراد العينة، وذلك ابستخدام اختبار

Groups. 

 
 متوسط درجة االختبار واحملك اخلارجي على الرتتيب.  حيث

 االحنراف املعياري لكل من االختبار واحملك اخلارجي على الرتتيب. 2، ع1ع

عينة أخرى من عشرة  وكذلك-الظاهرةأسرة ألطفال مل تتعرض هلذه  15وفيها مت تطبيق االختبار على عينة مكونة من 

 "ت" بني اجملموعتني. مت حساب قيمةأسر ألطفال تعرضوا هلذه الظاهرة، و 

 **24141"ت" احملسوبة= وكانت قيمة

 .24107( = 23( ودرجات حرية )0401"ت" اجلدولية ابحتمال )

 هناك فروق ذات داللة بني القياسني أمكن للمقياس إدراكها، مما يدل على حساسيته يف اكتشاف الفروق.

 الصدق الذايت: (2

 اس وفقاً للمعادلة التالية:وقد مت حساب الصدق الذايت للمقي

 
 مما يشري إىل أن املقياس له درجة عالية من الصدق.
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 املرحلة الرابعة: مرحلة التحقق من ثبات املقياس:

ويعين ثبات املقياس االتفاق الكبري بني نتائجه عند تطبيقه عدة مرات على نفس األفراد يف نفس الظروف تقريباً، أو أنه 

 (41) نس بني نتائج قياسني يف تقدير صفة أو سلوك.درجة االتساق أو التجا

طريقة االختبارات املتكافئة، وطريقة التجزئة النصفية، وطريقة حتليل التباين، مثل وتوجد وسائل عديدة لقياس الثبات 

 وإعادة االختبار.

 وقد استخدمت الباحثة طريقتني:

 طريقة إعادة االختبار: -أ

( حاالت من أولياء أمور األطفال يف املدارس املختلفة، والذي 10تبار على عدد )حيث قامت الباحثة إبجراء هذا االخ

من قبل األخصائيني االجتماعيني فيمن مت االشتباه يف سلوك أبنائهم مسبقاً، أو تعرضهم للتحرش اجلنسي،  حتديدهم مت

 اجلنسية. اإلحنرافيةأو ممارسة اجلنسية املثلية ابملدرسة وغريها من السلوكيات 

( يوم، واستخدمت الباحثة معامل ارتباط بريسون حلساب الدرجات يف 15ومت إعادة تطبيق املقياس معهم بعد )

 القياسني األول والثاين ابستخدام القانون اآليت:

 
 التطبيق األول، وص التطبيق الثاين. سحيث 

 .04514= 13ودرجات حرية  0405وكانت ربريسون عند مستوى 

 .04641=  13ودرجات حرية  0401ربريسون عند مستوى 

 **0493وابلتايل فإن ربريسون = 

 وهذا يدل على أن االرتباط قوي جداً بني التطبيق األول والثاين، مما يوضح ثبات املقياس بدرجة كبرية.
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 طريقة التجزئة النصفية: -ب

مباشرة من نتائج التطبيق  استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية، وهتدف هذه الطريقة إىل حساب معامل الثبات

ني متناظرين، مث حساب معامل ارتباط هذين اجلزئني والتنبؤ من ذلك مبعامل ئاألول لالختبار وذلك بقسمتها إىل جز 

 (42) ارتباط املقياس الكلي الذي يدل على معامل ثباته.

 وقد استخدمت الباحثة قانون معامل االرتباط سبريمان، حيث:

 
 ** 0496مان = وابلتايل فإن رسبري 

 وهذا يدل على وجود ارتباطات دالة إحصائياً شديدة املعنوية، مما يؤكد ثبات املقياس.

مما سبق يدل على أن املقياس حصل على درجة عالية من الصدق والثبات وتعتربه أداة صادقة، وميكن االعتماد 

 نتائجها.

 *طريقة تصحيح املقياس:
 (.ال-أحياانً -نعماملقياس على ثالث استجابت )اعتمدت الباحثة يف صياغة استجاابت 

 وقد أعطت الباحثة لكل استجابة من هذه االستجاابت وزانً على النحو التايل:

 ( ثالث درجات.3نعم= )

 ( درجتني.2أحيااًن= )

 ( درجة واحدة.1ال= )

 وابلتايل فإن:

 درجة. 222= 3×  74الدرجة الكلية العظمي للمقياس ككل =  

 درجة. 141=  2× 74ة الوسطي للمقياس ككل = الدرجة الكلي

 درجة. 74= 1×74الدرجة الكلية الدنيا للمقياس ككل = 

 وذلك على النحو التايل:
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 (0جدول رقم )

 يوضح طريقة تصحيح املقياس

 الدرجة املؤشر األول
 درجة 39= 3×13 الدرجة الكلية العظمي للمؤشر األول
 درجة 26= 2×13 الدرجة الكلية الوسطي للمؤشر األول
 درجة 13= 1×13 الدرجة الكلية الدنيا للمؤشر األول

 الدرجة املؤشر الثاين
 درجة 41= 3×16 الدرجة الكلية العظمي للمؤشر الثاين
 درجة 32= 2×16 الدرجة الكلية الوسطي للمؤشر الثاين

 درجة16=1×16 الثاينالدرجة الكلية الدنيا للمؤشر 
 الدرجة املؤشر الثالث

 درجة 39= 3×13 الدرجة الكلية العظمي للمؤشر الثالث
 درجة 26= 2×13 الدرجة الكلية الوسطي للمؤشر الثالث
 درجة 13= 1×13 الدرجة الكلية الدنيا للمؤشر الثالث

 الدرجة املؤشر الرابع
 درجة 96= 3×32 الدرجة الكلية العظمي للمؤشر الرابع
 درجة 64= 2×32 الدرجة الكلية الوسطى للمؤشر الرابع
 درجة 32= 1×32 الدرجة الكلية الدنيا للمؤشر الرابع

 سادسًا: اجملال الزمني للمقياس:
 م.2016شهر يناير  وحىت-2015ومتثل يف الفرتة من شهر أكتوبر 

 سابعًا: تطبيق املقياس:
 لك يف جلسات مجاعية أو يقوم األخصائي االجتماعي بتطبيق املقياس على أسر الطالب يف املرحلة االبتدائية، وذ

فردية مع مراعاة أن يوضح الباحث أن هذا التطبيق يتسم ابلسرية الكاملة، وأنه ليس هناك إجابة خاطئة وإجابة 

صحيحة، وإمنا هي تعبري عن املؤشرات الفعلية لألبناء يف األسرة إن وجدت، وذلك حىت يكون املبحوث أقل مقاومة 

 وأكثر تعاوانً.
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 مة الفرد االعتماد على املقياس كمحور أساسي يف تقييم السلوك االحنرايف اجلنسي لألطفال يف وميكن ألخصائي خد

 املرحلة االبتدائية من خالل أسرهم.

  وميكن ألخصائي خدمة الفرد من خالل تطبيق املقياس إجراء مقارانت للسلوك االحنرايف اجلنسي لألطفال يف املرحلة

 م للمقياس.االبتدائية من خالل استجاابت أسره

  كما يساعد املقياس على اختبار فاعلية بعض النماذج العالجية واملهنية يف خدمة الفرد يف عالج مشكالت

 االحنراف اجلنسي للطفل يف املرحلة االبتدائية.

  كما ميكن ألخصائي خدمة الفرد من خالل تطبيق املقياس الوصول إىل تصور مقرتح، أو برامج إرشادية من منظور

 لفرد من أجل احلد من االحنراف اجلنسي للطفل يف املرحلة االبتدائية.خدمة ا

  العمل على مساعدة أسر األطفال ذوي السلوك االحنرايف اجلنسي، وتقدمي الدعم واملساندة االجتماعية هلم من خالل

 التعاون يف تعديل السلوك االحنرايف ألبنائهم يف األسرة واملدرسة.

 ظهور السلوك االحنرايف اجلنسي لدى األطفال يف املرحلة االبتدائية واليت تظهر يف أسرة دراسة العوامل املساعدة يف 

هؤالء األطفال، واملرتبطة بعالقة الطفل ابألم، وعالقة الطفل ابألب، وعالقة الطفل ابألخوات )إن وجد(، وعالقة 

ة والقواعد األخالقية والرتبوية اليت تريب عليها الطفل ابألقارب واجلريان واألصدقاء، وكذلك دراسة املناخ العام يف األسر 

 الطفل، واليت قد تساهم بشكل أو آبخر يف ظهور السلوك االحنرايف اجلنسي على األطفال واليت قد يكون من بينها:

 الطفل بوالدته: عالقة-ابألم[ العوامل املتعلقة 6]

 ال هتتم مبناقشة مشكالته. -1

 ه.تتحكم وتسيطر عليه فتفقده شخصيت -2

 حتميه محاية زائدة. -3

 ال تسمح له ابلتعبري عن آرائه. -4

 تكره األب وحتقره كثرياً أمامه. -5

 ال تتابع مالبسه. -6

 تنشغل عنه ابألعمال وضغوط احلياة. -7
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 ال هتتم مبا يراه يف الفضائيات واإلنرتنت. -1

 ال ترغب يف احلديث معه عن اجلنس اآلخر. -9

 تشعر ابلقلق املستمر حيال مستقبله. -10

 خلدم أوقات طويلة.ترتكه مع ا -11

 ال تراقب تصرفاته يف اخللوات ابستمرار. -12

 تتعمد إهانته وعدم تشجيع سلوكه الذكوري. -13

 مالئه.ز ال تتابع حماداثته مع  -14

 ال تتحدث معه عن خماطر االحنرافات اجلنسية. -15

 ختربه أبهنا ال حتبه وال ترغب يف وجوده. -16

 ال تراقب سلوكه مع األقارب. -17

 ة.فه إذا سأل أسئلة حمرجلتع -11

 يرعاه األقارب يف غياب األبوين. -19

 ال تتحدث معه عن التغريات يف شكل اجلسم والبلوغ. -20

 ال تعلمه الكرامة اإلنسانية وعدم انفصاهلا عن كرامة اجلسد. -21

 ال هتتم مبعرفة أصدقائه والتواصل معهم. -22
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 حيبطه وال يعطيه ثقة بنفسه. -1

 يتعمد إهانته أمام الغرابء. -9

 ال يشجع سلوكه الذكوري. -10

 يتهكم عليه ويلقبه مبا يكره. -11

 ه أو مالبسه.ال يهتم مبظهر  -12

 ال يشجعه على التعبري عن رأيه. -13

 [ العوامل املتعلقة ابألصدقاء واألخوات واألقارب:2]

 مييل لتبادل النكات والصور اجلنسية مع أصدقائه. -1

 يقلد أصدقائه يف مظهرهم وسلوكياهتم. -2

 يذاكر ابستمرار مع أصدقائه يف منازهلم. -3

 نهم.ينام جبوار أخواته وال يرغب يف االنفصال ع -4

 زهلم ابستمرار.نيلعب مع أبناء اجلريان يف م -5

 أييت أصدقائه للمبيت معه يف غرفته اخلاصة. -6

 يفشل يف تكوين عالقات اجتماعية مع اجلنس اآلخر. -7
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 للطفل يف األسرةمؤشرات االحنراف اجلنسي 

 [ املؤشرات اجلسدية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل:6]

 ال إىل حد ما نعم العبارات م
    ديه كدمات مبناطق متفرقة من اجلسم.ل 1
    يعاين من أمل وتبول متكرر. 2
    يتعرض لنزي  من فتحة الشرج وحكة وحرقان. 3
    لديه آاثر إصاابت غري مربرة ابجلسم. 4
    جيد صعوبة يف املشي واحلركة. 5
    يعاين من أمل أسفل املعدة. 6
    لديه مالبس داخلية ممزقة أو هبا آاثر دماء. 7
    يعاين من صداع يف الرأس متكرر. 1
    يعاين من آالم يف منطقة احلوض. 9
    يشعر ابآلالم يف املنطقة التناسلية. 10
    يعاين من فقدان الشهية. 11
    يعاين من اضطراابت يف اجلهاز اهلضمي. 12
    ال يهتم بصحته ونظافته لشخصية. 13
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 النفسية املرتبطة ابالحنراف اجلنسي للطفل:[ املؤشرات 0]

 ال إىل حد ما نعم العبارات م
    يشعر ابخلجل واالنطواء. 14
    يشعر أبنه ضحية. 15
    .يشعر أبنه غري مرغوب فيه يف األسرة 16
    خياف دائما من املستقبل. 17
    يشعر ابلقلق والتوتر غري املربر. 11
    يعاين من عدم الثقة يف ذاته. 19
    يعاين من عدم الثقة يف اآلخرين. 20
    يعاين من السلبية والالمباالة. 21
    يعاين من العزلة النفسية. 22
    يظهر عليه احلزن واالكتئاب. 23
    .العارشعر ابخلزي و ي 24
    حيقر من نفسه ويضع  تقديره لذاته. 25
    اآلخرين. علىيظهر عليه االتكالية واالعتماد  26
    ينفعل ويغضب أكثر مما كان عليه يف السابق. 27
    يفتقد لإلحساس ابألمان. 21
    يشعر ابخلوف من الغرابء. 29
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 حنراف اجلنسي للطفل:[ املؤشرات املعرفية املرتبطة ابال2]

 ال إىل حد ما نعم العبارات م
    يعاين من السرحان. 30
    يفتقد القدرة على الرتكيز. 31
    يظهر عليه تشتت الذهن. 32
    يعاين من انشغال التفكري واضطرابه. 33
    يعاين من ضع  اإلجناز واألداء. 34
    .اإلرادةيظهر عليه ضع   35
    ت استذكاره.تقل ساعا 36
    لديه صعوبة يف الفهم. 37
    املدرسية منه. الشكاوىتكثر  31
    ينخفض مستوي طموحه. 39
    يغلب دائماً العاطفة على العقل. 40
    يعتقد أن الرجال يف مرتبة أمسى من النساء. 41
    خياف من الذهاب للمدرسة بدون مربر. 42
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 الحنراف اجلنسي للطفل:[ املؤشرات السلوكية ل2]

 ال إىل حد ما نعم العبارات م
    تغريات مفاجئة يف املزاج والسلوك. 43
    يظهر اهتمام غري معتاد ابملناطق التناسلية. 44

45 
يبدي معرفة ومعلومات مبكرة عن موضوعات جنسية غري 

    معتادة ملثل سنه.

    مييل ملشاهدة الفيديو كليب وحمطات الرقص. 46
    يكره احلديث مع اجلنس اآلخر. 47
    يقضي فرتات طويلة عند االستحمام. 41
    يرتدي املالبس الضيقة املتشبهة ابجلنس اآلخر. 49
    يشاهد بعض املشاهد اجلنسية. 50
    تعرض لالعتداء اجلنسي سابقاً. 51
    حياول اهلروب من املنزل. 52
    ده أمام املرآة.جيلس فرتات طويلة يراقب جس 53
    ال يلتزم أبداء الصلوات املفروضة. 54
    يعرف بعض أصدقاء السوء. 55
    مييل لقراءة الكتب الرخيصة عن اجلنس. 56
    مييل ملشاهدة أفالم العن . 57
    يتأخر لساعات طويلة خارج املنزل. 51
    ال يهتم مبمارسة الرايضة. 59
    القدوة ويقلدهم. يتخذ من املشاهري 60
    يكره شخصية األم املسيطرة رغم حبه الشديد هلا. 61
    تتغري العادات الغذائية لديه. 62
    يرغب يف االستحمام بشكل متكرر مبالغ فيه. 63
    يظهر عليه السلوك السليب. 64
    خياف بشدة من والده. 65
    ال يستطيع التعبري عن حقوقه وأتكيدها. 66
    حيب السيطرة واهليمنة على اآلخرين. 67
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 ال إىل حد ما نعم العبارات م
    مييل إلنكار الواقع إذا ما كان أليماً. 61
    ميارس الرايضة العنيفة. 69
    يستخدم ألفاظ ومصطلحات جنسية. 70
    جيد صعوبة يف النوم وحيلم أحالم مزعجة. 71
    يفتقد القدرة على االستمتاع ابحلياة. 72
    السلوك العدواين.يظهر عليه  73
    يتسم ابخلضوع لغريه. 74

 :املراجع
 .11(، ص1997جمدي أمحد حممد: الطفولة بني السواء واملرض، )اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  (1)

موسي جربيل وآخرون: التكي  ورعاية الصحة النفسية، )القاهرة، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات  (2)

 .304(، ص2009مع جامعة القدس املفتوحة، ابلتعاون 

 حممد خليفة بركات، عمر السيد الشورجبي: دراسة مقارنة للمشكالت النفسية ألطفال املؤسسات اإليوائية يف (3)

املختلفة للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية، حبث منشور يف جملة دراسات الطفولة، معهد الدراسات العليا  األعمار

 .141، ص1991ني مشس، العدد األول، اجمللد األول، للطفولة، جامعة ع

 .27(، ص2002عبد املنعم انفع: حتدايت تنشئة الطفل العريب، )حائل: كلية املعلمني والبحوث الرتبوية،  (4)

على عبد السالم: إيداع األبناء غري اجلاحنني ابألحكام القضائية أو ابلبحوث اجلنائية وعالقته بتكوين االجتاهات  (5)

 .1993لديهم، حبث منشور يف جملة علم النفس، اهليئة املصرية العامة للكتاب، العدد السادس والعشرون، اجلاحنة 

الغمري حممد عبده الشواديف: أتثري اخلالفات الزواجية على التنشئة االجتماعية لألبناء ودور اخلدمة االجتماعية يف  (6)

دمة االجتماعية، جامعة جلوان، القاهرة، فرع الفيوم، مواجهتها، حبث منشور يف املؤمتر العلمي السابع، كلية اخل

1994. 

 دراسة-الذاتفؤاده حممد هدية: الفروق بني أبناء املتوافقني زواجياً وغري املتوافقني يف كل من درجة العدوانية ومفهوم  (7)

د دكتاب، الععام، حبث منشور يف جملة علم النفس، اهليئة املصرية العامة لل 12-10لألطفال يف فئة السن من 

 .1991السابع واألربعون، 



 جملة اخلدمة االجتماعية

22 

حممد فوزي عبد اجمليد حممود: التنشئة األسرية وعالقتها ابجلنسية املثلية لدى عينة من الذكور املراهقني، رسالة  (1)

، ص 2013ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، قسم الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، 

 .53-52ص
(9) Stacy R. Ridge Judith Afeeney: Relationship history and Relationship Attitude in 

Gay Males and Lesbians, Attachment Style and Gender Differences, Australian 

and Newzealand Journal of Psychiatry, Vol.32, No.6. 1998, PP. 484-459 . 

ب اجلامعة وتصور مقرتح لدور خدمة الفرد يف التعامل معها، : مشكلة التحرش اللفظي بني طالحنان حسن أمحد (10)

ية، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان، نحبث منشور يف جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسا

 .2010، أكتوبر 4، ج29العدد 

دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم هند عقيل امليزر، اجلنسية املثلية )العوامل واآلاثر(: حبث منشور يف جملة و  (11)

 .2460، ص2013، أبريل 7، ج34اإلنسانية، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان، العدد 
(12) Chen, J., Dunne, M.P. & Han P.: Prevention of Child Sexual Abuse in Ching: 

Know Ledge, Attitudes and Communication Practice of Parents of Elementary 

School Children. Child Abuse & Neglect, (China, Vol.31, 2007). 

(13) Deblinger, Esther & Colleges, , Caregiver`s Efforts to Educate Their Children 

About Child Sexual Abuse, Child Maltreatment (U.S.A, Published by Sage, Vol. 

15, 2010). 

(14) Karpetis, George: Psychodynamic Clinical Social Work Practice with Parents in 

Child and Adolescent, Ental Health Services: A Case Study on the Role and 

Adolescent, Ental Health Services: A Case Study on the Role and Father (New 

York, Journal of Social Work Practice, 2011). 

الان بنت حسن بن سعد بن سعيد: مدى وعي أمهات أطفال املرحلة االبتدائية أبعراض وأليات محاية أطفاهلن  (15)

من التحرش واإلساءة اجلنسية، حبث منشور يف جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 .2012، اجلزء العاشر، 32جلوان، كلية اخلدمة االجتماعية، العدد 
(16) Theo G. M. Sandfort & Others: Same Sex Sexual Behavior and Psychiatrtic 

Disorders. Findlings from the Netherland Mental Health Survey and Incidence 

Study (NEMESIS) (U.S.A, Arch Gen Psychiatry, 2001), PP.85-91. 



 جملة اخلدمة االجتماعية

22 

(17)  Roni Stiller: Sexual Harassment and Disorder Eating Sym Teratology in 

Female: Objectification, Silencing, and Symbolic Expression of Self, PHD, 

Georgia University, 2001. 

(18) Christopher J. Russell, Pamela K, Keel: Homosexuality as a Specific Risk Factor 

for Eating Disorders in Men. International Journal of Eating Disorders, Volume. 

31, Issue3, April 2002, PP. 300-306. 

(19) Fineran L. Bergman: Dating Violence Among High School Student, Social Work 

the AAUW Survey on Sexual Harassment in America As School, PHD, 

Washington University, 2003. 

(20) Michael King & Others; Mental Health and Quality of Life of Gay Men and 

Lesbians England and Wales Controlled Cross- Sectional Study, The British 

Journal of Psychiatry, 2003, PP.552-558. 

(21) Goebel S. Elizabeth: School Peer University and Teen Dating Violence What`s 

The Difference? PHD., The University of Arizona, 2003. 

(22) Juliet Cruder Stuff, Nicole T. Setles: The Moderating Roles of Race and Gender, 

Role Attitudes in the Relationship Between Sexual Harassment and Psychological 

Well-Being, PH.D., Michigan State University, 2007. 

(23) Anthony, R. Daugelli Others: Suicidality Patterns and Sexual Orientation- 

Related Factors Among Lesbian Gay, and Bisexual Youth, The American 

Association for Sociology, Volume 31, Issue 3, 2011, PP.250- 264. 

(24) Martin L. Jennifer; Peer Sexual Harassment; Finding Voice, Changing Culture, 

PHD, Oakland University, 2005. 

(25) Karpetis, George, (2011), Op cite, P.115. 

أماين سعيد فوزي عبد املقصود: معوقات عمل األخصائي مع املشكالت اجلنسية ابملدارس، حبث منشور ابملؤمتر  (26)

عة حلوان، املؤمتر الثالث والعشرون، العلمي الدويل للخدمة االجتماعية، كلية اخلدمة االجتماعية، جام

 .2010مارس

رأفت عبد الرمحن حممد حممد: مؤشرات تطوير احرتام التلميذ للمدارس من منظور منوذج االنضباط التعاوين يف  (27)

خدمة الفرد، حبث منشور يف جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية اخلدمة االجتماعية، 

 .1636، ص2001، أكتوبر 4، ج25 ، العددجامعة حلوان

 .99(، ص1975، 4عبد الباسط حممد حسن: أصول البحث االجتماعي )القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، ط (21)



 جملة اخلدمة االجتماعية

21 

طلعت مصطفي السروجي، رايض أمني محزاوي: سياسات الرعاية االجتماعية، )ديب، دار القلم للنشر والتوزيع،  (29)

 .129-126(، ص ص 1991

إبراهيم الشرقاوي: هدى حممود حسن حجازي مفادي املشعل: مؤشرات ختطيطية  جنوىفهد الزامل، اجلوهرة بنت  (30)

لتفعيل اإلعداد الشخصي لطالبات اخلدمة االجتماعية، حبث منشور يف جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية 

 .430، ص2014، أبريل ، اجلزء الثاين36 والعلوم اإلنسانية، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان، العدد

 .431املرجع السابق، ص (31)

إىل رؤية حضارية ألسرار العالقة بني اجلنسني )اإلسكندرية، دار  مدخل-معاصرةجابر عبد العزيز: مهوم جنسية  (32)

 .37(، ص2001املطبوعات اجلامعية، 

، 4، طالناصر عوض أمحد جبل: األساس النظري للخدمة االجتماعية النفسية، )طنطا، مكتبة مسري عبد (33)

 .113(، ص2007

 .114املرجع السابق، ص (34)

 .37جابر عبد العزيز: مرجع سابق ذكره، ص (35)

 .115-114الناصر عوض أمحد جبل: مرجع سبق ذكره، ص ص  عبد (36)

 .197-196املرجع السابق، ص ص  (37)

 .63(، ص2003حممد عبده الزغري: عن  األطفال )القاهرة، اجمللس العريب للطفولة والتنمية،  (31)

(، 1992يف علم االجتماع النفسي )اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث،  دراسة ميد رشوان:حسني عبد احل (39)

 .4ص

 .12(، ص2010، 2ماهر مجيل أبو خوات: احلماية الدولية حلقوق الطفل )القاهرة، دار النهضة العربية، ط (40)

(، 2006األجنلو املصرية،  هشام سيد عبد اجمليد: البحث يف اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكية )القاهرة، مكتبة (41)

 .221ص

 .397عبد الباسط حممد حسن: مرجع سبق ذكره، ص (42)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

